
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r.

Poz. 1619

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych 
a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1512 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1503) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważ-
nionymi do gwarantowania długów celnych, zwanymi dalej „instytucjami finansowymi”, a Agencją Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, w zakresie udzielania przez te instytucje gwarancji, stanowiących zabezpie-
czenie wykonania zobowiązań wynikających z realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej albo Wspólnej Polityki 
Rybackiej.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)   gwarancji transakcji pojedynczej – rozumie się przez to udzieloną Agencji przez instytucję finansową gwarancję obej-
mującą transakcję jednostkową;

2)  gwarancji zbiorczej – rozumie się przez to udzieloną Agencji przez instytucję finansową gwarancję obejmującą zabez-
pieczenie każdej transakcji w ramach sumy gwarantowanej;

3)  RUG – rozumie się przez to Rejestr Upoważnionych Gwarantów, prowadzony przez Agencję jako rejestr instytucji 
finansowych, z którymi Agencja podpisała umowę, zwaną dalej  ,,umową”, o której mowa w art. 23 ust. 2 ustawy 
z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej ,,ustawą”.

§ 3. Wzór formularza gwarancji transakcji pojedynczej i formularza gwarancji zbiorczej określają odpowiednio załącz-
niki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Warunkiem współpracy, o której mowa w § 1, jest:

1)  podpisanie  umowy między Agencją  a  instytucją  finansową,  której  częścią  są wzory  formularzy,  o  których mowa 
w § 3;

2)  dokonanie przez Agencję wpisu instytucji finansowej do RUG i nadanie jej – po zawarciu umowy – niepowtarzalnego 
numeru identyfikacyjnego.

2. W ramach współpracy, o której mowa w § 1:

1)  Agencja współpracuje z instytucjami finansowymi na zasadach określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczą-
cych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej albo Wspólnej Polityki Rybackiej, o których mowa w art. 23 ust. 1 
ustawy;

1)  Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów 
(Dz. U. poz. 1595).
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2)  Agencja zabezpiecza dokumenty gwarancyjne przed uszkodzeniem i utratą, prowadzi RUG, a także rozliczenia zwią-
zane z gwarancjami udzielonymi przez instytucję finansową;

3)   instytucja finansowa zabezpiecza przekazane jej przez Agencję dokumenty oraz informacje, realizuje obciążające ją 
płatności z tytułu udzielonej gwarancji, prowadzi rejestry udzielonych gwarancji, a także rozliczenia związane z udzie-
lonymi gwarancjami;

4)   Agencja i instytucja finansowa wykorzystują numer identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w korespondencji 
prowadzonej między instytucją finansową i Agencją.

§ 5. Rejestr  instytucji  finansowych prowadzony przez Agencję Rynku Rolnego zgodnie  z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 401 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 67) staje się z dniem wejścia w życie rozporządzenia częścią RUG.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk
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………………………………. 
(miejsce i data wystawienia) 

 
 

 
Gwarancja transakcji pojedynczej nr (numer gwarancji) 

 
Gwarant: (nazwa gwaranta) 

(numer z Rejestru Upoważnionych Gwarantów) 

(siedziba gwaranta) 
Wnioskodawca: (nazwa wnioskodawcy) 

(numer EP/CRP1)) 

(numer NIP) 

(numer REGON lub numer PESEL wnioskodawcy) 

(siedziba wnioskodawcy) 
Beneficjent: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

(adres siedziby beneficjenta) 

 
Rodzaj gwarancji (gwarancja przetargowa, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania umowy, wykonania pozwolenia) 

Przedmiot gwarancji (nazwa mechanizmu  lub nazwa programu, lub opis słowny) 
Maksymalna kwota 
gwarantowana  (…………..) złotych 

Maksymalna kwota 
gwarantowana słownie (……..…………..) złotych 

 
 

Termin ważności dd mm rrrr–dd.mm rrrr2) 

 
1. Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa z siedzibą w ……… na wskazany przez nią rachunek każdej kwoty do maksymalnej wysokości kwoty 

gwarantowanej na pierwsze pisemne żądanie zawierające oświadczenie, że wnioskodawca nie wywiązał się ze swoich 

zobowiązań wynikających z uczestnictwa w mechanizmie Wspólnej Polityki Rolnej albo Wspólnej Polityki Rybackiej, 

którego wykonanie zabezpieczała niniejsza gwarancja. 

2. Każde żądanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wysłane na adres gwaranta (nazwa i adres 

gwaranta). 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 16 sierpnia 2017 r. (poz. 1619)

Załącznik nr 1

WZÓR
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3. Gwarant zobowiązuje się do zapłaty żądanej sumy bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania żądania zapłaty. Gwarant i wnioskodawca ponoszą solidarnie odpowiedzialność za zobowiązania objęte 

gwarancją.  

4. Gwarant, na wniosek wnioskodawcy i za zgodą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub podmiotu 

wykonującego zadania delegowane, może zwiększyć lub zmniejszyć wartość gwarancji pojedynczej przez przedłożenie 

aneksu do gwarancji. Jednakże wartość całkowita niniejszej gwarancji nie może być mniejsza niż ogólna wartość należnych 

lub nieuregulowanych zobowiązań przypisanych do gwarancji pojedynczej. 

5. Gwarancja wygasa, gdy: 

1) do czasu upływu terminu ważności Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie zgłosiła żądania zapłaty, 

2) świadczenia gwaranta osiągną maksymalną kwotę gwarantowaną, 

3) nastąpi zwrot oryginału niniejszej gwarancji. 

6. Gwarant podejmuje się powiadomić na piśmie Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub podmiot 

wykonujący zadania delegowane o wszelkich zmianach adresu w terminie 14 dni od dnia zajścia takiej zmiany. 

7. Gwarancja powinna być zwrócona gwarantowi niezwłocznie po upływie terminu jej ważności, jednakże zobowiązanie 

z tytułu gwarancji wygasa również z upływem terminu jej ważności, mimo niezwrócenia jej gwarantowi.  

8. Niniejsza gwarancja jest udzielona jedynie na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i jest 

nieprzenoszalna. 

9. Do niniejszej gwarancji stosuje się przepisy prawa polskiego. 

10. Wszelkie spory z tytułu niniejszej gwarancji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1) EP – numer z ewidencji producentów, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419, z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. 
poz. 5 i 624), a w przypadku jego nienadania stosuje się numer CRP – numer rejestracyjny z centralnego rejestru przedsiębiorców, o którym mowa 
w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624 
i 1503) – nie dłużej niż do dnia 1 września 2018 r.  

2) Gwarancja obowiązuje na czas określony. 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej 
do reprezentowania gwaranta  

Podpis osoby uprawnionej 
do reprezentowania gwaranta  

Imię i nazwisko osoby uprawnionej 
do reprezentowania gwaranta  

Podpis osoby uprawnionej 
do reprezentowania gwaranta  
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………………………………. 
(miejsce i data wystawienia) 

 
 

 
Gwarancja zbiorcza nr (numer gwarancji) 

 
Gwarant: (nazwa gwaranta) 

(numer z Rejestru Upoważnionych Gwarantów) 

(siedziba gwaranta) 
Wnioskodawca: (nazwa wnioskodawcy) 

(numer EP/CRP1)) 

(numer NIP) 

(numer REGON lub numer PESEL wnioskodawcy) 

(siedziba wnioskodawcy) 
Beneficjent: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

(adres siedziby beneficjenta) 

 
Rodzaj gwarancji (gwarancja przetargowa, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania umowy, wykonania pozwolenia) 

Przedmiot gwarancji (nazwa mechanizmu lub nazwa programu, lub opis słowny) 
Maksymalna kwota 
gwarantowana  (…………..) złotych 

Maksymalna kwota 
gwarantowana słownie (……..…………..) złotych 

 
 

Termin ważności dd mm rrrr–dd mm rrrr2) 

 
1. Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa z siedzibą w ……… na wskazany przez nią rachunek każdej kwoty do maksymalnej wysokości kwoty 

gwarantowanej na pierwsze pisemne żądanie zawierające oświadczenie, że wnioskodawca nie wywiązał się ze swoich 

zobowiązań wynikających z uczestnictwa w mechanizmie Wspólnej Polityki Rolnej albo Wspólnej Polityki Rybackiej, 

którego wykonanie zabezpieczała niniejsza gwarancja. 

2. Każde żądanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wysłane na adres gwaranta (nazwa i adres 

gwaranta). 

3. Gwarant zobowiązuje się do zapłaty żądanej sumy bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania 

żądania zapłaty. Gwarant i wnioskodawca ponoszą solidarnie odpowiedzialność za zobowiązania objęte gwarancją.  

Załącznik nr 2

WZÓR
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4. Gwarant, na wniosek wnioskodawcy i za zgodą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub podmiotu 

wykonującego zadania delegowane, może zwiększyć lub zmniejszyć wartość gwarancji zbiorczej przez przedłożenie aneksu 

do gwarancji. Jednakże wartość całkowita niniejszej gwarancji nie może być mniejsza niż ogólna wartość należnych lub 

nieuregulowanych zobowiązań przypisanych do gwarancji zbiorczej. 

5. Gwarancja wygasa, gdy: 

1) do czasu upływu terminu ważności Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie zgłosiła żądania zapłaty, 

2) świadczenia gwaranta osiągną maksymalną kwotę gwarantowaną, 

3) nastąpi zwrot oryginału niniejszej gwarancji. 

6. Gwarant podejmuje się powiadomić na piśmie Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub podmiot wykonujący 

zadania delegowane o wszelkich zmianach adresu w terminie 14 dni od dnia zajścia takiej zmiany. 

7. Gwarancja powinna być zwrócona gwarantowi niezwłocznie po upływie terminu jej ważności, jednakże zobowiązanie  

z tytułu gwarancji wygasa również z upływem terminu jej ważności, mimo niezwrócenia jej gwarantowi.  

8. Niniejsza gwarancja jest udzielona jedynie na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i jest nieprzenoszalna. 

9. Do niniejszej gwarancji stosuje się przepisy prawa polskiego. 

10. Wszelkie spory z tytułu niniejszej gwarancji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1) EP – numer z ewidencji producentów, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419, z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. 
poz. 5 i 624), a w przypadku jego nienadania stosuje się numer CRP – numer rejestracyjny z centralnego rejestru przedsiębiorców, o którym mowa 
w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624 i 1503) 
– nie dłużej niż do dnia 1 września 2018 r. 

2) Gwarancja obowiązuje na czas określony. 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej 
do reprezentowania gwaranta  

Podpis osoby uprawnionej 
do reprezentowania gwaranta  

Imię i nazwisko osoby uprawnionej 
do reprezentowania gwaranta  

Podpis osoby uprawnionej 
do reprezentowania gwaranta  




